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Ur. broj:  OKGF-05/16 

Mostar, 28. travnja 2016.  

 

 

 

ZAPISNIK 

sa sjednice održane 28. travnja 2016. godine 

 

 

Nazočni: ���� Kristina Miletić, 

���� Edita Soče, 

  ���� Anton Vrdoljak, 

  ���� Mladen Kožul  

 

Izočni: ���� Lucija Zubac 

 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Odbora održane 20. siječnja 2016. godine; 

2. Informacija o Izvješću o provedbi on–line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog 

rada tijekom zimskog semestra ak. 2015./2016. godine na GF–u Sveučilišta u Mostaru; 

3. Informacija o detaljima radnih sastanaka nositelja aktivnosti za sastavljanje 

samoanalize GF–a u postupku vanjskog vrednovanja Sveučilišta u Mostaru od strane 

AZVO–a iz RH; 

4. Informacija o održavanju Okruglog stola pod nazivom „Što treba znati o ishodima učenja?“, 

koji se organizira u sklopu projekta „Unaprjeđenje ishoda učenja na Građevinskom fakultetu 

Sveučilišta u Mostaru“; 

5. Razno. 

 

 

Ad 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Odbora održane 20. siječnja 2016. godine.  

 

Zapisnik sa sjednice Odbora održane 20. siječnja 2016. godine jednoglasno je usvojen. 
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Ad 2. Informacija o Izvješću o provedbi on–line studentskog 

vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom zimskog semestra 

ak. 2015./2016. godine na GF–u Sveučilišta u Mostaru. 

 

Predsjednik Odbora informirao je članove Odbora o Izvješću o provedbi 

on–line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 

2015./2016. godine na GF–u Sveučilišta u Mostaru. Prezentirano Izvješće sadrži 11 

stranica i 6 grafikona, i biti će predloženo na usvajanje na narednoj sjednici ZNV–a, te 

objavljeno, po njegovu usvajanju, u odjeljku Vrednovanja i rezultati pri mrežnoj stranici 

OKGF–a (http://www.gfmo.ba/osiguranje-kvalitete/). 

 

 

Ad 3. Informacija o detaljima radnih sastanaka nositelja aktivnosti za sastavljanje 

samoanalize GF–a u postupku vanjskog vrednovanja Sveučilišta u Mostaru od 

strane AZVO–a iz RH. 

 

Odbor je informiran o detaljima radnih sastanaka nositelja aktivnosti za sastavljanje 

samoanalize GF–a u postupku vanjskog vrednovanja Sveučilišta u Mostaru od strane 

AZVO–a iz RH. Iz prenesenih informacija može se zaključiti kako su aktivnosti na pisanju 

samoevaluacijskog izvješća u završnoj fazi, te kako bi samo izvješće trebalo biti dovršeno 

u mjesecu svibnju 2016. godine, kada će se poslati članovima ZNV–a na usvajanje, na 

nekoj od narednih sjednica. Još jednom su razmatrane neke od uputa za sastavljanje 

samoanalize visokih učilišta u sastavu sveučilišta, a poseban osvrt dan je sastavljanju nove 

interne organizacijske strukture GF–a Sveučilišta u Mostaru. 

 

ZNANSTVENO-NASTAVNO VIJECE

D E K A N

P R O D E K A N I

Prodekan za nastavu Prodekan za znanost

Asistent za nastavu

K A T E D R E
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i organizaciju
i tehnologiju
gradenja
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hidrotehniku
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SUSTAV ZA OSIGURANJE I UNAPRJEÐENJE KVALITETE

Odbor za osiguranje
i unaprjedenje
kvalitete
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Graðevinski istraživaèki centar d.o.o. Mostar
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Ad 4. Informacija o održavanju Okruglog stola pod nazivom „Što 

treba znati o ishodima učenja?“, koji se organizira u sklopu projekta 

„Unaprjeđenje ishoda učenja na Građevinskom fakultetu Sveučilišta 

u Mostaru“. 

 

Predsjednik Odbora pozvao je članove Odbora na Okrugli stol pod nazivom „Što treba znati 

o ishodima učenja?“, koji se organizira u sklopu projekta „Unaprjeđenje ishoda učenja na 

Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru“. Cilj Okruglog stola, na koji će biti pozvani 

predavači s građevinskih fakulteta u Republici Hrvatskoj koji se bave pitanjima kvalitete 

učenja, je i razviti partnerski odnos s građevinskim fakultetima u Republici Hrvatskoj i 

suradnju u razvoju obrazovanja utemeljenog na ishodima učenja. 

Obvezuje se predsjedik Odbora na ažuriranje sadržaja, vijesti i informacija u svezi i glede 

ovog projekta pri mrežnoj stranici Odbora. 

 

 

Ad 5. Razno. 

 

Odbor je informiran o detaljima radnih sastanaka sa rukovodstvom GF–a, na kojima su 

sudjelovali predsjednica Studentskog zbora GF–a, svi studentski predstavnici kao i 

asistent za nastavu, a čija tema je bila  metodologija provođenja naredne studentske 

ankete. Prema posljednjim konzultacijama, predsjednik Odbora i predsjednica 

Studentskog zbora GF–a obvezani su na donošenje konačnog prijedloga glede 

spomenute metodologije, te njegovo dostavljanje članovima ZNV–a na raspravu i 

usvajanje. 

 

 

 

  Zapisničar: 

   

  Kristina Miletić 
 


